
1

1

Boletim 11
2022



2

2
E depois de uma longa espera, está bem pertinho o momento de conectar-se, com os amigos e 
com o ambiente, em busca de um mundo melhor.
 Importante lembrar que um Mundo Melhor, por mais que possa parecer diferente para mim 
do que para você, ou de ainda outros que vivem em diferentes culturas e realidades, no escotismo, 
está ligado à visão da Organização das Nações Unidas para atingirmos um desenvolvimento 
sustentável. 
Essa visão, é conhecida como “Agenda 2030” (olha como já está pertinho… e ainda tanto a se 
fazer!), popularmente também como os 17 ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Ao 
longo dos boletins falamos um pouco sobre eles, mas é importante que todos que estaremos 
no Conecta Sampa, estejamos com o desejo de fazermos o nosso melhor possível para sermos 
promotores e exemplos em favor desse mundo melhor.
 Quer saber um pouco mais? Você pode conhecer o site da Agenda 2030. Mas antes de ir 
pra lá, não esqueça, leia todo o boletim a seguir, que dará algumas informações essenciais para 
sua participação ser incrível e sustentável.
 Sabe um item super importante da Agenda 2030? A saúde de todos de nosso planeta, 
indicado pelo ODS 3 - Saúde e Bem Estar! Ele nos lembra que devemos sempre nos preocupar 
com nossa saúde, e este momento que vivemos nos traz isso muito a tona, então não se 
esqueça da importância da vacinação contra a COVID-19! Entendemos que é a única maneira de 
conseguirmos superar este momento e reforçamos a recomendação de que todos se vacinem.

Horários de chegada
Como todo evento, temos alguns horários combinados para organizar toda essa festa, 
então fique atento aos seguintes horários para o dia 16 de Junho, primeiro dia do Conecta!  

Horário Atividade

9h Check-in equipe de serviço

11h Treinamento geral equipe de serviço

12h Almoço coordenação e equipe de serviço (fornecido pelo evento)

13h Início check-in jovens e escotistas (abertura do Campo)

16h Segundo treinamento equipe de serviço

17h Encerramento do Check-in

17h Jantar geral

19h Abertura do Conecta Sampa

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
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Alguns pontos de atenção:
• Não será servido café da manhã no dia 16.
• O almoço do dia 16 só será fornecido pelo evento para os membros da Equipe de Serviço. 

Escotistas e Jovens inscritos são responsáveis pela própria alimentação nesta refeição.

Fique atento às orientações do Check-in, é muito importante estimar o horário de chegada! 
Caso aconteça algum imprevisto e não consiga chegar no local do evento até 17h do dia 16 
de Junho, por favor, entre no grupo para informar à equipe Check In Conecta - Dúvidas  
 

Ônibus e permanência de motoristas no local do evento
Para as UELs que contratarem ônibus de viagem para levar seus associados, o local do 
evento oferece vagas para estacionamento. Não são oferecidas estadia e alimentação 
para os motoristas, mas o local do evento, Estância Árvore da Vida, deixa algumas 
indicações de estadia na cidade, sem nenhum vínculo com o evento, que listamos abaixo:  
 

Nome Email Telefone Endereço

Fildi Hotel reservas@fildihotel.com.br (19) 4009-5100 Rodovia Anhanguera.

Jaguary Hotel jaguarysumare@vitoriahoteis.com.br (19) 3873-3248 Rua Luiz José Duarte 
199, centro, Sumaré.

Pousada Class pousadaclass@hotmail.com (19) 3828-8808 Rua Antonio Jorge 
Chebab 1051 Centro, 
Sumaré.

Hotel Marfim (1) marfimhotel@uol.com.br (19) 3828-3347 Rua José Maria Barroco 
57 , Sumaré

Hotel Marfim (2) marfimhotel@uol.com.br (19) 3828-4680 Rua Benedito Simião de 
Camargo 113, Sumaré

Hotel Tangará hoteltangara@desktop.com.br (19) 3873-5797 Rua Ipiranga 405 centro, 
Sumaré

Hotel Sumaré reservas@hotelsumare.com.br (19) 3873-6675 Pça da República 134, 
Centro, Sumaré

Hotel Santa Rita (19) 3873-6610 Rua Antonio Jorge 
Chebab, 1319 Centro, 
Sumaré

 
Algumas estadias oferecem serviço de transporte entre a estadia e a Estância Árvore da Vida, 
ficando a cargo da UEL a negociação.
 

 

https://chat.whatsapp.com/CdE0EVAfYC26ocbgEZvRvj
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Indicações de parceiros para transporte 
Para aqueles que chegarem no aeroporto de Viracopos ou forem até Campinas, 
não existe ônibus intermunicipal para o local do evento. Deixamos dois contatos de 
empresas de “transfer”, também sem vínculo com o evento para auxiliar, caso necessário, 
com as tratativas sendo feitas diretamente entre os participantes e as empresas. 
 
 

Empresa Telefone

Transnett Indaiatuba (19) 3834-5444

VIP Transportes Indaiatuba (19) 99289-9641

 

TreVo - Treinamento de voluntários
Para participação do evento como voluntário, equipe de serviço e escotista, é importante a 
capacitação e aperfeiçoamento no trato com os demais envolvidos no evento, evidenciar sua 
conduta como voluntário e também com a organização.

Neste sentido, a Coordenação de Recursos Humanos do Conecta Sampa oferecerá o Curso 
TreVo - Treinamentos de voluntários, o mesmo está dividido em duas etapas: 1ª etapa em EAD, 
2ª etapa presencial.

 
1ª etapa, EAD (equipe de serviço e escotistas) - Está disponível na plataforma Google Classroom. 
O voluntário precisa ter o ID@escoteiro.org.br, para poder ter acesso. O período de execução 
é de 20/05/2022 a 06/06/2022. As informações de acesso serão encaminhadas aos e-mails 
registrados no Meu Paxtu, pelo Escritório Regional a todos voluntários adultos. (equipe de serviço 
e escotistas)
2ª etapa, presencial (equipe de serviço) - O voluntário deve se apresentar ao check-in, no dia 
16/06/2022 conforme orientação no item deste boletim, Horário de Chegada. Neste momento, 
a equipe de serviço terá orientação geral: lembrando de pontos importantes do trato e conduta, 
regras do espaço, escala de trabalho e treinamento com as coordenações de trabalho. Reco-
mendamos estarem 15 minutos antes do horário.

OBS: Os certificados serão emitidos pelo Escritório Regional após término do curso.
 
 

Check-In
O check-in no evento será realizado em 2 etapas: 
• Check-in virtual, no período de 20/05/2022 a 03/06/2022;
• Retirada de kit e confirmação de chegada, no primeiro dia do evento, 16/06/2022. 
As informações dessa retirada serão apresentadas no boletim de orientações finais.
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Check-in virtual
O check-in virtual será realizado pela UEL e NÃO DE FORMA INDIVIDUAL, portanto, todos os 
participantes da UEL serão cadastrados por um representante adulto definido pela diretoria do 
grupo escoteiro ou pelo chefe de seção autônoma.

Cada UEL deve preencher os dois formulários abaixo para realizar seu check-in virtual:
 1 ) Um formulário para check-in da UEL no qual o representante da UEL, usando seu 
e-mail do ID escoteiros, deverá:
 
  Anexar uma declaração de um membro da diretoria do grupo escoteiro ou chefe 
de seção autônoma na qual informa que os membros da UEL estão autorizados a participar do 
evento e indicando qual adulto (da própria UEL, ou de outra no caso de UELs que só tenham 
jovens inscritos no evento) fará a retirada dos kits e a confirmação da chegada de todos os 
participantes da UEL;
Acesse o modelo da declaração no link. Seguindo os princípios de sustentabilidade do evento, 
dê preferência para assinatura digital.

 2) O segundo formulário é para cadastramento de cada participante, seja 
beneficiário ou escotista. O formulário deverá ser preenchido por um representante 
adulto da UEL, logado no ID Escoteiros e autorizado pela diretoria local ou chefe de 
seção autônoma. Será preenchido e enviado um formulário para cada participante. 
 
Para o procedimento de check-in virtual da UEL é necessário:
Declaração de um membro da diretoria do grupo escoteiro ou chefe de seção autônoma 
preenchida e assinada;

Para o procedimento de check-in virtual de cada participante é necessário:
 1 ) Ficha médica atualizada após 20/05/2022, gerada pelo Paxtu (adultos e jovens);
 2) Gerar 1 arquivo .pdf da autorização/ficha médica;
 3) Providenciar a assinatura digital da ficha de autorização/ficha médica. Para isso, 
clique no link da assinatura digital e siga o passo a passo. Dê preferência pela assinatura digital, 
afinal somos escoteiros e estamos fazendo um evento o mais sustentável possível. Mas se não 
conseguir, imprima a ficha, assine e digitalize;
 4) Digitalizar o comprovante de vacinação contra a COVID-19 ou gerar o arquivo digital 
pelo site do Poupatempo;
 5) Possuir as seguintes informações de cada participante que será cadastrado:
  a) Nome completo;
  b) Registro Escoteiro com dígito. ATENÇÃO: o registro escoteiro deve estar válido 
no período de realização do evento. O participante que estiver com o registro expirado ou expirar 
durante o período de realização do evento NÃO PODERÁ PARTICIPAR;
  c) Numeral da UEL;
  d) Informações importantes de saúde que precisam ser identificadas como 
necessidades especiais. Exemplos: acessibilidade, restrição alimentar, necessidade de aplicação 
ou guarda de medicação, alergias, doenças crônicas importantes, como diabetes, cardiopatia, 
asma, dentre outras.

https://id.escoteiros.org.br/
https://docs.google.com/document/d/1LBkyIi_uoxjdlrrKuEoTye_trKaTmntr/edit?usp=sharing&ouid=112142605056405004273&rtpof=true&sd=true
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica
https://docs.google.com/document/d/1LBkyIi_uoxjdlrrKuEoTye_trKaTmntr/edit?usp=sharing&ouid=112142605056405004273&rtpof=true&sd=true
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica
https://www.poupatempo.sp.gov.br/wps/portal/portalpoupatempo/servicos/intermediarias/carteira-vacina-covid19/!ut/p/z1/lZFNb4JAEIZ_Sw8cywwsIdjbGhSQlpXiB92LAUNXEmQNUkn_fTd6IkGq720nzzOZvAscUuB1dilF1payzir1_uL2LqQu-tMEGUbhFOOIJpv15wQdw4LtFYh81_QtDxljBDGeEBtJsEEV4E_5zmzuYhwsQjeaGabHrCd9b25Q5a9MknwsCXu3H_PxTuiD948AfHz9FvgVGWuwDwxU1AcGOvjvigVwUcn89uG0zokjgDfFd9EUjf7TqPGhbU_nNw017LpOF1KKqtD38qjhkHKQ5xbSPgmn41olxTJ45flv9_IH8rI7UA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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De posse de toda documentação (Declaração de autorização da UEL, ficha médica/autorização 
assinada e comprovante de vacinação contra a COVID-19) e informações de cada participante, 
um representante da UEL deve acessar e preencher: 
 1) Link para o formulário de Cadastramento da UEL 
 2) Link para o formulário de Cadastramento de cada participante - seguindo as instruções 
do próprio formulário.
 
Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte da secretaria no grupo de dúvidas 
do Check-in do Conecta, pelo Whatsapp, acessível pelo link Check In Conecta - Dúvidas.  
Pedimos que só acessem o grupo aqueles que tiverem dificuldades.
  
IMPORTANTE: O evento não receberá ou fará guarda de nenhum documento físico (autorização 
ou ficha de saúde), portanto, toda a documentação deverá ser enviada de forma virtual. Esse 
procedimento contribui para que o check-in presencial seja o mais rápido possível e evite a 
formação de longas filas.

Check-in do Staff
Os staffs farão o mesmo procedimento de check-in descrito acima, porém de maneira INDIVIDUAL 
e em formulário diferenciado. 

Para o procedimento de check-in virtual é necessário:
 1) Declaração da diretoria do grupo escoteiro ou chefe de seção autônoma preenchida 
e assinada. Acesse o modelo (pode ser a mesma que conste a autorização do restante dos 
membros da UEL, mas precisa ser enviada novamente no formulário individual de cadastramento 
de staffs);
 2) Ficha médica atualizada após 20/05/2022, gerada pelo Paxtu e assinada digitalmente 
de preferência;
 3) Digitalizar a comprovante de vacinação contra a COVID-19 ou gerar o arquivo digital pelo 
site do Poupatempo;

De posse de toda documentação (Declaração de autorização da UEL, ficha médica/autorização 
assinada e comprovante de vacinação contra a COVID-19) para o check-in do staff acesse o link 
e siga as instruções do formulário.

O check-in presencial dos staffs será realizado no dia 16 de junho a partir das 9hs até as 11hs, 
preferencialmente. Ao chegar no local do evento, o staff deve se dirigir à secretaria localizada no 
Anfiteatro da Estância Árvore da Vida e apresentar o documento Registro Geral (RG) para retirada 
do Kit do participante.

https://forms.gle/5AJ3vaB5WrKxLQ7N6
https://forms.gle/RQFNHG92T2NxPMzx6
https://chat.whatsapp.com/CdE0EVAfYC26ocbgEZvRvj
https://docs.google.com/document/d/1zj1CdB6ebk8nlkMqnEoX7sLPFYO5GDGJ/edit?usp=sharing&ouid=112142605056405004273&rtpof=true&sd=true
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica
https://www.poupatempo.sp.gov.br/wps/portal/portalpoupatempo/servicos/intermediarias/carteira-vacina-covid19/!ut/p/z1/lZFNb4JAEIZ_Sw8cywwsIdjbGhSQlpXiB92LAUNXEmQNUkn_fTd6IkGq720nzzOZvAscUuB1dilF1payzir1_uL2LqQu-tMEGUbhFOOIJpv15wQdw4LtFYh81_QtDxljBDGeEBtJsEEV4E_5zmzuYhwsQjeaGabHrCd9b25Q5a9MknwsCXu3H_PxTuiD948AfHz9FvgVGWuwDwxU1AcGOvjvigVwUcn89uG0zokjgDfFd9EUjf7TqPGhbU_nNw017LpOF1KKqtD38qjhkHKQ5xbSPgmn41olxTJ45flv9_IH8rI7UA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://forms.gle/5nsTWHmZ7Gs2zmUSA
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Aplicativo
Durante o Conecta, serão disponibilizadas no aplicativo Escoteiros SP informações como mapa 
do evento, notificações de horários de atividades, jornal de campo e muitos outros conteúdos! 
Não é uma ferramenta obrigatória para o evento, mas pode enriquecer sua experiência e ajudar 
em diversos momentos!

Para ter acesso, é bem fácil: 
Acesse sua loja de aplicativos (Google Play ou App Store) e procure por “Escoteiros SP”

Faça o download do App, é grátis!
Cadastre-se, lembrando de utilizar o seu e-mail do paxtu e faça login. 
No topo da página, é só clicar no ícone Conecta Sampa e ficar por dentro de todas as novidades! 
Lembre-se de deixar habilitadas as notificações para não perder nada do evento! 
 

Mais Informações

Coordenação Geral do Evento
E-mail: conectasampa@escoteirossp.org.br

Dúvidas sobre programa do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Programa Educativo
E-mail: programa.sp@escoteiro.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 4

Dúvidas sobre inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos.sp@escoteiros.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 2

Dúvidas sobre boleto, cartão de crédito e devoluções de inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Financeiro
E-mail: eventos.sp@escoteiros.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 8

• Informar no assunto do e-mail o nome do evento e o assunto a que se refere e no corpo do 
e-mail, informar nome do evento, tema, nome completo, UEL, número do registro e telefone 
para contato.

Acompanhe as novidades do evento pelo site https://escoteirossp.org.br/conectasampa/ e 
pela página no Instagram Conecta Sampa.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.midiacode.escoteiros
https://apps.apple.com/br/app/escoteiros-sp/id1542512738 
http://conectasampa@escoteirossp.org.br
http://programa@escoteirossp.org.br
http://eventos@escoteirossp.org.br
http://eventos@escoteirossp.org.br
https://escoteirossp.org.br/conectasampa/
https://www.instagram.com/conectasampa

